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Skolebestyrelsesmøde mandag d. 15. marts 2021, kl. 17.00 – 19.00 på Teams 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min) 
 
2. Meddelelser (15 min) 
Ledelsen: 
- Status Corona 
Genåbning: Lisbet kan fortælle om en dejlig opstart på endnu en genåbning. De store i 9.klasse 

blev mødt af morgenmad og forventningsfulde voksne – og kvitterede med hvin       
9.klasserne må møde ind hver anden uge, og 5. – 8. kl. må komme én gang ugenligt – udenfor. 
 
Kviktest på skolen: Planen er lavet, men der er ikke meldt ud ovenfra, hvordan de sidste ting 
omkring tilladelser osv. skal fungere.  
 
Mange bolde i luften: Lige nu er der stor kompleksitet ift. de mange skemaer og ordninger, der er 
i spil. Ledelsen håndterer det sideløbende med, at arbejdet omkring næste skoleår er godt i gang. 
Vi afventer, hvad der meldes ud af regeringen mht. yderligere åbninger. 
 
- Status visionsarbejde 
Lørdag d. 6.3. havde vi pædagogisk lørdag, hvor skolens vision og værdier var på dagsordenen i 
forbindelse med begrebet ’Attraktiv skole’.  Dagen gik godt med et afbalanceret program ift. 
fagligt udbytte og at mødes socialt med de savnede kolleger. Der var to runder gruppearbejde, 
hvor man mødtes virtuelt. Ledelsen arbejder videre sammen med en arbejdsgruppe og 
fremlægger et udkast i maj måned. 
 
- Andet:  
Vi har lige slået en stilling op til et barselsvikariat, og pga. afgang og orlovsstillinger vil flere 
stillinger blive slået op, inden ferien.  
     
- Sb-formandskabet  
Jan har sendt mail vedr. ’Skole og Forældre’, der udkommer 8 X årligt. Ønsker man et fysisk 
eksemplar af deres medlemsblad, skal man skrive til Jan - ellers får man netudgaven.  
  
3. Budget 2021 - udkast (30 min) 
Susanne fremlægger det nuværende udkast. Der kan ske ændringer, så det skal tages med forbehold. 
Budgettet er gennemgået for dem, der var interesserede. 
Pt. forventes det, at der vil være to 10.klasser, samt to klasser i Fokusskolen. Derudover kan der 
komme yderligere ændringer, fx omkring Specialklasser, som ikke er helt på plads endnu. 
Budgettet for 21/22 er påvirket i positiv retning pba. den nye budgetmodel, der trådte i kraft august 
2020. Der er dog mange ubekendte, som endnu ikke er på plads: elevtal, særlige støttemidler etc. 
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Der afdrages på skolens gæld, dog lidt mindre end først aftalt, da vi allerede har afdraget noget i 
2020. 
Der efterspørges en plan for de investeringer, der er budgetteret med i HD-lokalet og Madkundskab. 
Der er stort engagement ift. begge lokaler, men pga. Corona har stået lidt i stampe.  
Opbakning til prioriteringen af en investering i legeområderne omkring SFO’en. En tidligere 
beslutning om en forskønnelse af den lille skolegård v. børnehaveklasserne er ikke ført ud i livet. Den 
foreslås indtænkt i fokusset på udeområderne, bredt set.  
 
4. Timefordelingsplan 21/22 (20 min) 
Næste år går vi væk fra halve timer, da det besværliggør skemalægning, fagenes placering osv. i 
det daglige. Planen skal overordnet leve op til de vejledende timetal, såvel som 
minimumtimetallet. Kun ét sted får eleverne ikke helt det, de vejledende timetal siger, nemlig i 
musik, hvilket skyldes, at vi pt. mangler musiklærere. Andre steder er der bevilget flere timer, fx i 
tysk og i matematik, da det vurderes nødvendigt. 
Til næste år er vi er en del af et kommunalt fokus på børn i matematik- og læsevanskeligheder, 
som også tænkes ind i vores udvikling af vejlederne i Ressourceteamet.  
Vi har en længere snak omkring, hvordan små fags timetal kan udnyttes bedst muligt. 
 
5. Skærmpolitik – tillæg v. Søren J (Hans Lunde - syg) (25 min) 
Tillægget er tænkt som et supplement til forældre, ift. hvordan de bedst muligt støtter deres børn 
og unge i at begå sig på nettet (digital dannelse). Det tænkes at ligge på hjemmesiden, samt indgå 
som øvelser på forældremøder, på forskellige klassetrin.   
Ledelsen har været inde over som sparringspartner, og forløbet startes op på 2. årgang i 
forbindelse med udlevering af Chromebooks og fortsættes på møder op igennem skoleforløbet. 
Det kan både indgå på forældremøderne, men også på møder, som forældre står for.   
Vi skal være klar med noget til næste skoleår, og det skal rammesættes, hvornår møderne skal 
ligge, og hvem der står for indholdet. Søren arbejder videre med det sammen med Hans.  
 
6. Princippet ”Undervisningens organisering” revideret til godkendelse (15 min) 
Vi nåede ikke at gennemgå det, så evt. kommentarer og ændringsforslag sendes til Dorthe i løbet 
af ugen.  
 
7. Evt. (10 min) 
- Det foreslås, at bestyrelsen kan skrive ind i det samme dokument på Google Drev e.l, Det vil lette 
arbejdsgangen. Dorthe taler med Hans om det. 
- Hjemmeundervisning v. Corona: Der har været oplevelser med, at store filer ikke har kunnet 
sendes pga. manglende kapacitet. Lisbet undersøger det med lærerne. Det kan ikke helt undgås 
med de store mængder data, der pt. sendes pga. hjemmeundervisning.  
- Tests: Det er fortsat kun en opfordring til at blive testet, inden man møder op. Man kan ikke blive 
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afkrævet en test, men opfordres til at have en frisk. Det forventes, at testningen starter i løbet af 
ugen. Man kan testes fra 15 år. 


